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Oogsttijd 
's Ochtends vroeg je tuin inlopen, heerlijk vind ik dat. Er is altijd wel weer iets nieuws te 

zien: een nieuwe knop of bes, een onbekend blad, een randje dat verkleurt, een vrucht, 

vlieg of sluipwesp. Je weet maar nooit wat je er tegenkomt..!  

De zomer bracht weer nieuwe ZIA's voort (Zentangle Inspired Artifacts, objecten van 

tyvek en organza). Ik blijf het verrassend vinden hoe deze objecten toch altijd weer in 
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de tuin passen alsof ze er thuishoren... surfend op de Rudbeckia, tussen de dahlia's, in 

de hortensia, bij de vrouwenmantel, zelfs als onderdeel van de vijver... Tot nog toe 

dacht ik dat blauw geen goede kleur was voor dit project, omdat het niet op zou kunnen 

gaan tussen de planten: te onnatuurlijk. Maar toch nog even proberen... en dat viel dan 

toch wel weer mee. Kennelijk zoek ik nog altijd de 'scheidslijn' of juist 'de balans' tussen 

natuurlijk/onnatuurlijk, cultuur en natuur.  

Het verfwerk van het werk op de foto hierboven is geïnspireerd op afgebladderde verf 

op een kastje van designer Tricia Guild. Het idee voor het kleurenpalet komt van -echt 

waar- een babyvestje! En dat past dan... onder de vrouwenmantel...! Ja, daar heb ik 

nou lol in! 

De snijresten van grotere objecten zijn hergebruikt voor het maken van kleinere 

objecten. Het resulteerde in weer andere vormen en simpeler stiksels. 

In een vorige serie heb ik 'Varenblad' gemaakt met een vrij harde kleur groen. Voor 

deze serie ben ik op zoek gegaan naar hoe ik een wat natuurlijker groen kan mengen. 

En ik heb gemerkt dat het gebruik van chiffon ipv organza ook mogelijkheden biedt. De 

foto van dit werkstuk ontbreekt hier, omdat het op een ondergrond van katoen met 

ecoprint is beland, waardoor het niet in deze opzet past. 

 

De foto's bij dit stukje zijn nu ook te koop als gesigneerde fotoprint (20x20 cm of 20x30 

cm) in beperkte oplage (max 20 stuks). Bestellen, meer info of het originele werkstuk 

kopen? Stuur een mailtje naar josien.eulderink@gmail.com   



  

 

  



 

  

  



 

Experimenteren met was 
Op een inspiratiedag met de Concullega's zijn we gaan spelen met was. De was wordt 

heet en vloeibaar gemaakt in een pannetje. Met een kwast kun je dit dan aanbrengen 

op een lapje of papier. Het kan een gladde, laatste afdeklaag zijn. Of je maakt een 

afdruk van een ander materiaal in de waslaag, door dat materiaal even in de stollende 

waslaag te drukken. Zo kun je een andere textuur krijgen. Je kunt de was ook 

gebruiken om je lap ermee in een bepaalde vorm te houden, bijvoorbeeld over een mal 

heen. Je kunt er ook plooien mee fixeren of touwtjes of ander materiaal in laten 

smelten. 

Is de was eenmaal afgekoeld, dan moet de ondergrond niet meer bewegen, anders 

brokkelt de was af. Een waslaag gaat dus niet samen met werk dat flexibel moet 

blijven. Wij gebruikten karton of hout als ondergrond.  

Hieronder wat foto's. Op de eerste foto zie je een vlakke laag was op een papiercollage 

(papier met ecoprint uit de ecoprintexperimenten van vorig jaar). De was verandert de 

glans en de uitstraling van de print. De andere foto's zijn experimenten op met Procion 

geverfde katoen. De was maakte de kleuren dieper. Ik ben gecharmeerd van de combi 

van deels wel, deels geen was.  

Maar ook het plooien van de geverfde lappen en de mogelijkheid er touwtjes in te 

smelten vind ik erg leuk. En dan een strookje zonder was laten. Dat biedt perspectief! 

  

  



  

  



  

Impressie Frankrijk 
Wat een mooi avontuur was het, mijn eerste solo-expo in Frankrijk! De galerie 

Préporché heeft een mooie lichtval. Ik vond de ruimte goed passen bij de schaal 



 

van mijn objecten. De ruimte ernaast was voor de groepsexpositie van 48 

kunstenaars. 

Er waren niet overdreven veel bezoekers, maar wel veel waardering. En het 

voordeel van binnendruppelen is natuurlijk dat je wat directer contact hebt met 

elke bezoeker. Zo ben ik ook heel wat te weten gekomen over de streek, het 

publiek dat in kunst geïnteresseerd is, de pr eromheen en het culturele 

ondernemerschap van galeriehouders.  

De laatste dag was er een concert, dat was een leuke afsluiting.  

 

Ik heb geprobeerd de expositie in een flow vast te leggen op film. Daar kwam 

meer bij kijken dan ik had gedacht: ga je rechtsom of linksom, toon je overzicht 

of ga je inzoomen en hoe houd je een rustig/stabiel beeld voor de kijker? Om 

het je te kunnen laten zien, vrees ik dat ik moet investeren in een duurder 

abonnement op mailchimp. Dus vooralsnog toch alleen foto's. 

  

  



  

  



  

 

  

Landschap vilten 

Een schetsboek heb ik nooit bij me. Een fototoestel wel. Een foto van een 

waterspiegeling in het bos vormde de basis voor het viltwerk Stille gronden... 



 

Het begon met spelen met een fotobewerkingsprogramma op de computer om 

los te komen van het beeld en het om te zetten in een schets. 

  

 

  

Bij borduren en quilten heb je veel houvast aan de schetstekening. Sterker nog, 

bij borduren naai ik (in elk geval voor de grote vlakken) vaak gewoon door het 

papieren ontwerp heen. Maar bij vilten moet je de wol leggen op een 

ondergrond en word je dus gedwongen veel vrijer/losser van het patroon te 

werken... Daarom volgden nog vele stappen om het beeld 'in de vingers' te 

krijgen: een houtskoolschets om de lichte en donkerder partijen af te tasten, een 

waterverfschets om de werking van de kleuren naast elkaar te onderzoeken en 

ten slotte het op schaal tekenen en uitknippen van de lichtste plekken om 

houvast te hebben in dit grote formaat. 

Er zouden nog vele uitdagingen volgen: ik ben gewend vrij fijn te werken, maar 

bij het uitknippen van vormen uit naaldvlies lukt dat niet... En hoe zou de 

bovenlaag van lontwol gaan samenwerken met de onderlaag, qua kleur? 

Uitproberen in een proeflapje gaf een donker beeld met te weinig contrast en 

leidde tot aanpassing van de kleuren.  

Nog een punt: hoe maak ik met vilten lijnen? Je stapelt immers plukjes wol... En 

welke wol geeft welk effect?  

Het is voor mij als beginnend viltster nog heel moeilijk voor te stellen hoe het 

werk na het vilten uit zal pakken... Dus het vergde wel moed om aan het nat 

aanvilten en rollen te beginnen. Maar... ik ben tevreden! En inmiddels weer met 

een tweede landschap aan het worstelen. Minder abstract nu. Dat maakt het 

echter bepaald niet gemakkelijker... 



  

  



 

  

  

 

Agenda 

 

Dit najaar heb ik zelf geen exposities of workshops. Mijn agenda is wat dat 

betreft aangenaam leeg! Een mooie kans om zelf op pad te gaan. Komend 

weekend ben ik van plan nieuwe materialen te kopen op de Nationale Textiel- 

en vezelmanifestatie in Doesburg. In oktober organiseren twee van mijn oude 

klasgenoten van DIY Textileschool een verkoopexpositie in Nijmegen. 

Misschien is er iets van jouw gading bij? Of bezoek Kunstmoment 

Diepenheim... Voor info, zie de agenda hieronder. 

 



 

28 september 

Nationale  

Textiel- en  

Vezel 

manifestatie 

Verkoop exclusieve kleding 

Materialenmarkt 

Demonstraties 

Exposities 

Workshops 

 

Grote Kerk Doesburg 

 

Openingstijden 

10.00 tot 17.00 uur  

Toegang volwassenen: €8  

 

http://www.ntvmdoesburg.nl 

 

 

5 en 6 oktober  

Verkoop-expositie 

17 - 27 oktober 

Kunst 

moment Diepenheim 

 

Elk jaar in de herfstvakantie 

transformeert het kleine Stedeke 

Diepenheim in Twente in een 

kunstmanifestatie. Tien dagen lang is 

er overal kunst te bekijken. 

Onder de vele kunstenaars is ook mijn 

collega Marjan van 

Holthe http://www.emjees.nl 

 

Kijk voor meer info op de website van 

het evenement: 

https://www.kunstmomentdiepenheim.nl 

 

Maria Bueters- breisels 

Hanneke Paumen- sieraden 

Gerrie Bueters- kraagvormen 

Margot van Loon- Vilt 

Marion Lappenschaar- Ecoprint 

 

Openingstijden 

11.00 tot 18.00 uur 

 

Weezenhof 23-17 

6536 JX Nijmegen 

 

Info: Maria Bueters 06 53948953 
  

http://www.ntvmdoesburg.nl/
http://www.emjees.nl/
https://www.kunstmomentdiepenheim.nl/


 

De volgende nieuwsbrief zal rond 

21 december verschijnen 
 

 

Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem 

gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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